
Vyjádření starosty města 
Bělá pod Bezdězem

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se za vedení města Bělá pod Bezdězem vyjádřil k obsahu Petice, sestavené 
ve smyslu ust. § 1 Zk. č. 85/1990 Sb., o právu petičním paní Bc.  Karolínou Césarovou, trvale 
bytem Vrchbělá 1555, Bělá pod Bezdězem, 294 21. Tato petice je namířena proti tvrzenému 
využití bývalého areálu Lineta a  k  tomuto areálu přilehlých pozemků v  k. ú. Vrchbělá, pro 
výstavbu velkokapacitních ubytovacích zařízení, a to za součinnosti a spolupráce vedení města.
Za vedení města popírám přípravu změny územního plánu města, v důsledku které by mělo 
dojít k realizaci výstavby ubytoven v k. ú. Vrchbělá s kapacitou 1500 osob. Naopak, za měs-
to Bělá pod Bezdězem jsem opakovaně odmítl jakoukoliv podporu projektu bydlení v bývalé 
Linetě, a v roce 2019 k podané žádosti o souhlas s výstavbou jednoho menšího penzionu u vjez-
du do areálu jsem podal písemný nesouhlas s výstavbou, která je podle mého názoru v rozporu 
s územním plánem. Ten v tomto místě povoluje pouze lehký průmysl a s tím spojenou občan-
skou vybavenost. Navíc město opakovaně odmítlo prodat v areálu svoje pozemky, které tam 
ještě vlastní a kterými může dění v areálu do jisté míry ovlivňovat.
 
Ve snaze předejít šíření paniky a  poplašné zprávy mezi občany Bělé pod Bezdězem tímto 
vyjádřením uvádím na pravou míru klamavý obsah petice Bc. Karolíny Cesarové.

Mrzí mě, že se touto peticí na sociální síti FB podařilo vyvolat i negativní komentáře k přesně 
opačné snaze rady města, zastupitelů i mojí, tj. podobné výstavbě zabránit!

Stávající vedení města Bělá pod Bezdězem naopak v zájmu všech občanů činí veškerá legální 
opatření směřující k  eliminaci výstavby nových ubytovacích zařízení, či zřízení ubytoven ve 
stávajících stavbách na katastru města. Jedním z konkrétních výsledků této naší práce je loňská 
koupě areálu kláštera od řádů Augustiniánů, který právě mohl být jedním z míst, kde by mohla 
být zřízena velkokapacitní ubytovna.

Vážení spoluobčané, vedení města realizuje a bude činit veškeré kroky k tomu, aby se podmín-
ky pro život Vás, občanů našeho města, zlepšovaly a vyjadřuje své politování nad snahou šířit, 
na podkladě nepravdivých tvrzení mezi občany, nedůvodné obavy a paniku.

Ing. Jaroslav Verner
starosta Bělé pod Bezdězem 
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